
 
Phloor Philla 
Choreograaf : Bryan McWerther & Cody Stevens 
Soort Dans : 4 wall phrased line dance      
Niveau  : Intermediate   
Tellen  : 48 / 32 
Info   : Dansvolgorde:  32 – 48 – 48 – 48 – 48 – 48 – 32 – 48  tellen  
Muziek  : "Floor Filler" by A-Teens 
Bron   :  
 
Kick, Hitch, Step, Squat 2x, Kick 
Ball Squat 2x  
1 RV  schop voor 
& RV hitch  
2 RV  stap iets achter LV 
3  ga omlaag in zitpositie 
&  ga staan 
4  ga omlaag in zitpositie 
&  ga staan 
5 RV  schop voor 
& RV  stap naast LV 
6 LV  stap iets voor en ga  
  omlaag in zitpositie, draai 
  schuin rechts 
7 RV  schop voor 
& RV  stap naast LV 
8 LV  stap iets voor en ga  
  omlaag in zitpositie, draai 
  schuin rechts 
 
Touches, Swivels, ¼ Turn, Long 
Step, Touch 
1 RV  tik teen voor 
& RV  stap naast LV 
2 LV  tik teen links opzij 
& LV  stap naast RV 
3 RV  tik teen rechts opzij 
& RV  stap naast LV 
4 LV  tik teen links opzij 
5 R+L draai hakken naar rechts 
& R+L draai hakken terug 
6 R+L draai hakken naar rechts  
  en draai ¼ linksom 
7 LV  grote stap naar voor 
8 RV  sleep naast LV en tik aan 
 
Vine Right, Vine Left (with 
shoulders) 
1 RV  stap rechts opzij 
2 LV  stap achter RV 
3 RV  stap rechts opzij 
4 LV  tik naast RV 
Optie schouders: til L schouder 
omhoog en laat R schouder zakken, til 
R schouder omhoog en laat L schouder 
zakken 
5 LV  stap links opzij 
6 RV  stap achter LV 
7 LV  stap links opzij 
8 RV  tik naast LV 
Optie schouders: til R schouder 
omhoog en laat L schouder zakken, til 
L schouder omhoog en laat R schouder 
zakken 
 
 
 
 

 
Backward Mashed Potatoes, Touch, 
Kick Ball Cross, Long Step, Touch  
& R+L til RV iets van de vloer en 
  draai  tenen naar binnen 
1 RV  stap achter en draai tenen 
  naar buiten 
& R+L til LV iets van de vloer en 
  draai tenen naar binnen 
2 LV  stap achter en draai tenen 
  naar buiten 
& R+L til RV iets van de vloer en 
  draai tenen naar binnen 
3 RV  stap achter en draai tenen 
  naar buiten 
4 LV  tik naast RV 
5 LV  schop schuin links opzij 
& LV  stap iets achter 
6 RV  stap gekruist voor LV 
7 LV  grote stap links opzij 
8 RV  sleep naast LV en tik aan 
 
Stomp, Hold, Stomp, Hold With 
Hand Movements 
1 RV  stap iets voor, strek R arm 
  voor lichaam (alsof je  
  iemand laat  stoppen) 
2-4  rust 
5 LV  stap iets voor, strek L arm 
  voor lichaam en maak een 
  gebaar alsof je iemand iets 
  naar je toe wil laten  
  brengen 
6-8  rust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gallop With Right Arm Movements 
& RV galop op de plaats en  
  breng R vuist in het  
  midden van de borst 
1 LV galop op de plaats en  
  stomp R vuist omhoog in 
  de lucht recht boven het  
  hoofd 
& RV galop op de plaats en  
  breng R vuist in het  
  midden van de borst 
2 LV galop op de plaats en  
  stomp R vuist schuin  
  rechts omlaag 
& RV galop op de plaats en  
  breng R vuist in het  
  midden van de borst 
3 LV galop op de plaats en  
  stomp R vuist omhoog in 
  de lucht recht boven het  
  hoofd 
& RV galop op de plaats en  
  breng R-vuist in het  
  midden van de borst 
4 LV galop op de plaats en  
  stomp R-vuist omlaag  
  gekruist voor lichaam  
  schuin naar links 
& RV galop op de plaats en  
  breng R vuist in het  
  midden van de borst 
5 LV galop op de plaats en  
  stomp R vuist omhoog in 
  de lucht recht boven het  
  hoofd 
& RV galop op de plaats en  
  breng R vuist in het  
  midden van de borst 
6 LV galop op de plaats en  
  stomp R vuist schuin  
  rechts omlaag 
& RV galop op de plaats en  
  breng R vuist in het  
  midden van de borst 
7 LV galop op de plaats en  
  stomp R vuist omhoog in 
  de lucht recht boven het  
  hoofd 
& RV galop op de plaats en  
  breng R-vuist in het  
  midden van de borst 
8 LV galop op de plaats en  
  stomp R-vuist omlaag  
  gekruist voor lichaam  
  schuin naar links 
 
Begin opnieuw 


